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Οποιαδήποτε πληγή που παραμένει
στη στοματική κοιλότητα πάνω από 
10 μέρες χρήζει ιατρικής εξέτασης



ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 
ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ

Ο καρκίνος του στόματος είναι μια σοβαρή
ασθένεια που όμως μπορεί να θεραπευτεί.
Κριτήριο για την επιτυχή θεραπεία και
επιβίωση είναι η έγκαιρη διάγνωση. Κάνετε μια
φορά τον μήνα αυτοεξέταση της στοματικής
σας κοιλότητας και μην αμελείτε την τακτική
ανά εξάμηνο επίσκεψη στον οδοντίατρό σας.
Εάν εντοπίσετε κατά την αυτοεξέταση
οποιοδήποτε από τα πιο κάτω θα πρέπει να
επισκεφθείτε έναν ειδικό γναθο προσω πο -
χειρουργό.

Σημεία και συμπτώματα στη στοματική
κοιλότητα και τα χείλη που μπορείτε εσείς
να εντοπίσετε και τα οποία χρήζουν
ιατρικής διερεύνησης:

• Πληγές

• Λευκές ή κόκκινες κηλίδες

• Μικρές διογκώσεις ή παχύνσεις

• Πόνος, μούδιασμα ή ευαισθησία στο
στόμα ή στα χείλη

• Δυσκολία στη μάσηση ή στην κατάποση

• Αλλαγές στη φωνή

• Μετακινήσεις δοντιών

• Διογκώσεις στο λαιμό



ΣΤΑΔΙΟ Α & Β: Ανασηκώστε τα χείλη σας και
παρατηρήστε για πληγές ή για αλλαγές του χρώματος
στα χείλη και τα ούλα σας.

ΣΤΑΔΙΟ C: Τραβήξτε τα μάγουλά σας και ελέγξτε εάν
υπάρχουν στην παρειά οποιεσδήποτε μεταβολές στο
χρώμα όπως λευκές και κόκκινες κηλίδες ή πληγές.
Ψηλαφήστε με τα δάχτυλά σας την παρειά για να
δείτε αν εντοπίζετε διογκώσεις.

ΣΤΑΔΙΟ D: Ανοίξετε διάπλατα το στόμα σας και
κοιτάξτε την υπερώα σας (ουρανίσκο) και τις
αμυγδαλές σας και ελέγξτε για οποιεσδήποτε
διογκώσεις ή μεταβολές του χρώματος ή πληγές.
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ΣΤΑΔΙΟ E: Ανασηκώστε τη γλώσσα σας και κοιτάξτε
στο έδαφος του στόματος αν υπάρχουν οποιεσδήποτε
αλλαγές στο χρώμα ή διογκώσεις. Ψηλαφήστε το
έδαφος του στόματός σας για τυχόν διογκώσεις.

ΣΤΑΔΙΟ F: Βγάλτε τη γλώσσα σας προς τα έξω και
ελέγξτε τα πλάγια χείλη για οποιεσδήποτε λευκές ή
κόκκινες κηλίδες ή για πληγές. 

Μην ξεχνάτε να ψηλαφάτε κατά μήκος του λαιμού
σας και κάτω από την κάτω γνάθο για τυχόν
διογκώσεις.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

• Διακοπή του καπνίσματος

• Περιορισμός στην κατανάλωση αλκοόλ

• Χρήση αντηλιακού και αποφυγή έκθεσης
στην ηλιακή ακτινοβολία

• Διατροφή πλούσια σε φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά

• Τακτική επίσκεψη στον οδοντίατρο 
κάθε 6 μήνες

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

• Κάπνισμα

• Αλκοόλ

• Μικροβιακοί παράγοντες

• Γονιδιακές μεταβολές

• Χρόνιος μηχανικός και χημικός ερεθισμός

• Υπερβολική έκθεση 
στην ηλιακή ακτινοβολία
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Α Υ Τ Ο Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η  Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Σ
Η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου
του σώματος αποτελεί θεμέλιο για
επιτυχή θεραπεία και επιβίωση
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